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หลักจรรยาบรรณและ
มาตรฐานการปฏิบัติทางวชิาชีพ
บทน�า
หลักจรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบัตทิางวชิาชีพของ CFA Institute เป็นองคป์ระกอบส�าคญัที่ท�าให้ CFA Institute บรรลุภารกิจหลักเพื่อเป็นผู้น�าในดา้นวชิาชีพดา้นการ
บรหิารกองทุนทั่วโลกโดยส่งเสรมิมาตรฐานขัน้สูงสุดในดา้นจรรยาบรรณ การศึกษา และความเป็นเลิศทางอาชีพเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่สังคม จรรยาบรรณขัน้สูงน้ันเป็นส่ิงส�าคญั
ยิ่งในการด�ารงไวซ่ึ้งความเช่ือถือของสาธารณะตอ่ตลาดการเงินและตอ่วชิาชีพการลงทุน นับตัง้แตห่ลักจรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบัตทิางวชิาชีพไดถู้กจัดท�าขึน้ในปี ค.ศ. 
1960 (พ.ศ. 2503) CFA Institute ไดส้นับสนุนให้สมาชิก CFA Institute ประพฤตปิฏิบัตติามแนวทางดงักล่าว ซ่ึงหลักจรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบัตทิางวชิาชีพน้ีก็เป็น
ที่ยอมรบัส�าหรบัผู้ที่มีวชิาชีพในอุตสาหกรรมการลงทุนทั่วโลกโดยไม่ค�านึงถึงหน้าที่ ในงาน ความแตกตา่งทางวฒันธรรม หรอื กฎระเบียบและข้อบังคบัท้องถิ่น ทัง้น้ีสมาชิก CFA 
Institute (รวมถึงผู้ที่ ไดร้บัสิทธิ ใช้คณุวฒุิ Chartered Financial Analyst® [CFA®] และผู้สมัครสอบในหลักสูตร CFA) จะตอ้งปฏิบัตติามหลักจรรยาบรรณและมาตรฐานการ
ปฏิบัตทิางวชิาชีพ และทาง CFA Institute ส่งเสรมิให้สมาชิกแจ้งให้นายจ้างทราบถึงหน้าที่และความรบัผิดชอบน้ี การฝ่าฝืนหลักจรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบัตทิางวชิาชีพ
อาจท�าให้ ไดร้บัการลงโทษทางวนัิยจาก CFA Institute บทลงโทษรวมถึงการเพิกถอนสมาชิกภาพ การยกเลิกสถานะภาพ ผู้สมัครสอบหลักสูตร CFA และสิทธิการใช้คณุวฒุิ CFA

หลักจรรยาบรรณ
สมาชิก CFA Institute (รวมถึง ผู้ที่ ไดสิ้ทธิ์ ในการใช้คณุวฒุิ CFA) และผู้สมัครสอบในหลักสูตร CFA (ซ่ึงตอ่ไปน้ีจะเรยีกวา่ “สมาชิก” และ “ผู้สมัครสอบ”) จะตอ้ง
•	 ปฏิบัตติอ่สาธารณชน ลูกคา้ ลูกคา้เป้าหมาย นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้รว่มวชิาชีพการ

ลงทุน ผู้เกี่ยวข้องในตลาดทุนทั่วโลกอย่างซ่ือสัตย์สุจรติ ดว้ยความรูค้วามสามารถ 
ดว้ยความพากเพียร ดว้ยเกียรตแิละศักดิศ์ร ีและประพฤตตินตามหลัก 
จรรยาบรรณ

•	 มีความซ่ือสัตย์สุจรติตอ่วชิาชีพการลงทุนและให้ความส�าคญักับผลประโยชน์ของ
ลูกคา้เหนือผลประโยชน์ของตน

•	 ใช้หลักความระมัดระวงัอย่างเหมาะสม และความเป็นมืออาชีพอย่างอิสระในการ
ด�าเนินการเกี่ยวกับการวเิคราะห์ ในการลงทุน การให้ค�าแนะน�าในการลงทุน การ
ตดัสินใจลงทุน รวมทัง้กิจกรรมอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับวชิาชีพ

•	 ปฏิบัตแิละสนับสนุนให้ผู้อื่นปฏิบัตหิน้าที่ดว้ยความเป็นมืออาชีพตามหลัก 
จรรยาบรรณท่ีด ีเพือ่ความน่าเช่ือถอืของตนเองรวมทัง้เกยีรตยิศช่ือเสียงของวชิาชีพ

•	 ส่งเสรมิความซ่ือสัตย์และโอกาสของตลาดทุนทั่วโลกเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่สังคม
•	 มุ่งมั่นที่จะพัฒนาและรกัษาระดบัความรูค้วามสามารถของตน ตลอดจนของเพื่อน

รว่มวชิาชีพทัง้มวล

I. ความเป็นมืออาชีพ
A. ความรูเ้ก่ียวกับกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง สมาชิกและผู้สมัครสอบตอ้งเข้าใจ และ

ปฏิบัตติามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคบัตา่งๆ ที่ก�าหนดโดยรฐับาล องคก์ร
ก�ากับดแูล องคก์รที่ออกใบอนุญาต หรอืสมาคมที่ก�ากับดแูลกิจกรรมทางวชิาชีพ 
รวมถึงหลักจรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบัตทิางวชิาชีพของ CFA Institute 
ในกรณีที่เกิดข้อขัดแย้งสมาชิกและผู้สมัครสอบตอ้งปฏิบัตติามกฎ ระเบียบ และข้อ
บังคบัที่เข้มงวดที่สุด นอกจากน้ี สมาชิกและผู้สมัครสอบตอ้งไม่รว่มมือหรอืให้ความ
ช่วยเหลือผู้อื่นโดยเจตนา และตอ้งแยกตวัออกห่างจากการกระท�าใดๆ ที่ละเมิดตอ่
กฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคบั

B. ความเป็นอิสระและมีหลักการ สมาชิกและผู้สมัครสอบตอ้งใช้วจิารณญาณและ
ความระมัดระวงัอย่างเหมาะสมในการด�าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการลงทุน เพื่อรกัษา
ความเป็นอิสระและความมีหลักการ สมาชิกและผู้สมัครสอบตอ้งไม่เสนอ เรยีกรอ้ง 
หรอืรบั ของขวญั ผลประโยชน์หรอืผลตอบแทนใดๆ ที่อาจส่งผลตอ่การด�ารงความ
เป็นอิสระและความมีหลักการของตนเองและผู้อื่น

C. การให้ข้อมูลท่ี ไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ หรอืไม่ชัดเจน สมาชิกและผู้สมัครสอบ
ตอ้งไม่ ให้ข้อมูลที่ ไม่ถูกตอ้ง ไม่สมบูรณ์ หรอืไม่ชัดเจนในการด�าเนินการเกี่ยวกับ
การวเิคราะห์ ในการลงทุน การให้ค�าแนะน�าในการลงทุน การตดัสินใจลงทุน รวมทัง้
กิจกรรมอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับวชิาชีพการลงทุนโดยเจตนา

D. การประพฤติปฏิบัติท่ี ไม่เหมาะสมต่อวชิาชีพ สมาชิกและผู้สมัครสอบตอ้งไม่เข้า
รว่มในการปฏิบัตทิางวชิาชีพใดๆ ที่เป็นการทุจรติ ฉ้อโกง หลอกลวง บิดเบือนข้อ
เท็จจรงิ หรอืกระท�าการใดๆ ที่กระทบตอ่หลักความซ่ือสัตย์ การด�ารงความรูค้วาม
สามารถ และเกียรตยิศศักดิศ์รขีองวชิาชีพ

II. ความน่าเช่ือถือของตลาดทุน
A. ข้อมูลท่ีมีนัยส�าคัญและยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน สมาชิกและผู้สมัครสอบ

ที่มีหรอืทราบข้อมูลที่มีนัยส�าคญัตอ่มูลคา่เงินลงทุน และข้อมูลดงักล่าวยังไม่ได้
เปิดเผยตอ่สาธารณะ จะตอ้งไม่ด�าเนินการใดๆ หรอืเป็นเหตใุห้ผู้อื่นด�าเนินการใดๆ 
เกี่ยวกับข้อมูลน้ัน

B. การควบคุมหรอืครอบง�าตลาด สมาชิกและผู้สมัครสอบตอ้งไม่เข้าไปมีส่วนรว่มใน
การด�าเนินการใดๆ ที่เป็นการบิดเบือนราคา หรอืสรา้งปรมิาณการซือ้ขายเทียม โดย
มีเจตนาเพื่อชีน้�าผู้อื่น
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III. หน้าท่ีต่อลูกค้า
A. ความซ่ือสตัย์ ความรอบคอบ และความระมัดระวงั สมาชิกและผู้สมัครสอบตอ้ง

ซ่ือสัตย์ตอ่ลูกคา้ และตอ้งด�าเนินการใดๆ ดว้ยความรอบคอบ ระมัดระวงั สมาชิก
และผู้สมัครสอบตอ้งปฏิบัตหิน้าที่ โดยค�านึงถึงผลประโยชน์ของลูกคา้ และให้ความ
ส�าคญัในผลประโยชน์ของลูกคา้เหนือผลประโยชน์ของตน

B. การปฏิบัติอย่างเป็นธรรม สมาชิกและผู้สมัครสอบจะตอ้งปฏิบัตติอ่ลูกคา้และ
ลูกคา้เป้าหมายอย่างเป็นธรรมและตรงไปตรงมา เมื่อให้การบรกิารการวเิคราะห์การ
ลงทุน การให้ค�าแนะน�าในการลงทุน การตดัสินใจลงทุน รวมทัง้กิจกรรมอื่นใดที่
เกี่ยวข้องกับวชิาชีพ

C. ความเหมาะสม
1. ในการปฏิบัตหิน้าที่ ในฐานะผู้ ให้ค�าแนะน�าแก่ลูกคา้หรอืที่ปรกึษาสมาชิกและผู้

สมัครสอบตอ้ง
a. สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์การลงทุน วตัถุประสงคข์องการลงทุน

ทัง้ดา้นอัตราผลตอบแทนและความเส่ียง รวมทัง้ข้อจ�ากัดทางการเงินของ
ลูกคา้หรอืลูกคา้เป้าหมาย ก่อนที่จะให้ค�าแนะน�าดา้นการลงทุน หรอืตดัสิน
ใจการลงทุน ทัง้น้ีสมาชิกและผู้สมัครสอบตอ้งตดิตามปรบัปรงุข้อมูลดงั
กล่าวให้เป็นปัจจุบันอย่างสม�่าเสมอ

b. พิจารณาถึงความเหมาะสมของการลงทุนใดๆ ตอ่สถานะทางการเงินของ
ลูกคา้ ตลอดจนความสอดคล้องของการลงทุนตามสัญญาแตง่ตัง้นโยบาย
และข้อจ�ากัดการลงทุนที่ระบุไวเ้ป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนให้ค�าแนะน�าใน
ดา้นการลงทุน หรอืการตดิสินใจลงทุน

c. ประเมินความเหมาะสมของการลงทุนโดยพิจารณาจากกลุ่มหลักทรพัย์
ทัง้หมด (portfolio) ของลูกคา้

2. ในการปฏิบัตหิน้าที่ ในฐานะผู้บรหิารกลุ่มหลักทรพัย์ที่มีสัญญาแตง่ตัง้ หรอืมี
การก�าหนดกลยุทธ์หรอืแนวทางการลงทุนไวเ้ป็นการเฉพาะสมาชิกและผู้สมัคร
สอบตอ้งให้ค�าแนะน�าในดา้นการลงทุน หรอืการตดัสินใจลงทุนที่สอดคล้องกับ
วตัถุประสงคแ์ละข้อจ�ากัดการลงทุนของกลุ่มหลักทรพัย์ (portfolio) ตามที่
ระบุไวเ้ท่าน้ัน

D. การน�าเสนอผลการด�าเนินงาน ในการส่ือสารหรอืให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลการด�าเนิน
งานจากการลงทุน สมาชิกและผู้สมัครสอบตอ้งรกัษาหลักการของความยุตธิรรม 
ความถูกตอ้ง และความสมบูรณ์

E. การรกัษาความลับ สมาชิกและผู้สมัครสอบตอ้งรกัษาความลับเกี่ยวกับข้อมูลของ
ลูกคา้ปัจจุบัน ลูกคา้ในอดตี และลูกคา้เป้าหมาย เวน้แต่
1. ข้อมูลดงักล่าวเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการกระท�าผิดทางกฎหมายของลูกคา้หรอืลูกคา้

เป้าหมาย
2. ข้อมูลดงักล่าวเป็นข้อมูลที่ตอ้งเปิดเผยตามข้อก�าหนดของกฎหมาย กฎ ระเบียบ 

และข้อบังคบัที่เกี่ยวข้อง หรอื
3. ลูกคา้หรอืลูกคา้เป้าหมายอนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลดงักล่าว

IV. หน้าท่ีต่อนายจ้าง
A. ความซ่ือสตัย์ ในการท�างาน สมาชิกและผู้สมัครสอบตอ้งปฏิบัตงิานโดยใช้ทักษะ

และความสามารถอย่างเต็มที่ เพื่อประโยชน์ของนายจ้างเป็นส�าคญั และไม่เปิดเผย
ความลับของนายจ้าง หรอืกระท�าการใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายตอ่นายจ้าง

B. ผลตอบแทนพิเศษ สมาชิกและผู้สมัครสอบตอ้งไม่รบัของขวญั ผลประโยชน์ หรอื
ผลตอบแทนใดๆ ที่เป็นเหตใุห้เกิดการแข่งขันหรอืสามารถคาดวา่จะเป็นเหตใุห้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับนายจ้าง เวน้แต่ไดร้บัความยินยอมเป็นลายลักษณ์
อักษรจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

C. ความรบัผิดชอบในฐานะผู้บังคับบัญชา สมาชิกและผู้สมัครตอ้งแสดงความ
พยายามตามความสมควรเพื่อให้มั่นใจวา่ทุกคนที่อยู่ภายใตก้ารควบคมุดแูลหรอื
อ�านาจของตนปฏิบัตติามกฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักปฏิบัต ิและมาตรฐานที่มีผล
บังคบัใช้

V. การวเิคราะห์ การให้ค�าแนะน�า และการตัดสนิใจการลงทุน
A. การใช้วจิารณญาณและความมีเหตุมีผล สมาชิกและผู้สมัครสอบตอ้ง

1. ให้ความพากเพียร วจิารณญาณและความละเอียดรอบคอบ ในการให้ค�าแนะน�า
เกี่ยวกับการวเิคราะห์ การให้ค�าแนะน�า และการตดัสินใจการลงทุน

2. ใช้หลักการของความมีเหตมุีผล ความเพียงพอของข้อมูลอย่างเหมาะสม
ประกอบกับผลวจิัย ในการด�าเนินการเกี่ยวกับการวเิคราะห์ การให้ค�าแนะน�า 
และการตดัสินใจการลงทุน

B. การสือ่สารกับลูกค้าและลูกค้าเป้าหมาย สมาชิกและผู้สมัครสอบตอ้ง
1. เปิดเผยให้ลูกคา้และลูกคา้เป้าหมายทราบถึงรปูแบบพืน้ฐานและหลักการทั่วไป

เกี่ยวกับกระบวนการลงทุน ที่ ใช้ ในการวเิคราะห์เงินลงทุน (portfolio) ทัง้น้ี 
ตอ้งแจ้งให้ลูกคา้และลูกคา้เป้าหมายทราบโดยไม่ชักช้าเมื่อกระบวนการหรอื
หลักการดงักล่าวมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส�าคญั 

2. แจ้งให้ลูกคา้หรอืลูกคา้เป้าหมายให้ทราบถึงขีดจ�ากัดและความเส่ียงที่มีนัยส�าคญั
ที่เกี่ยวข้องกับขัน้ตอนการลงทุน

3. ใช้วจิารณญาณและเหตผุลอย่างเหมาะสมในการพิจารณาปัจจัยที่ส�าคญัตอ่การ
วเิคราะห์ การให้ค�าแนะน�า และการลงทุน รวมทัง้ปัจจัยที่ ไดส่ื้อสารแก่ลูกคา้และ
ลูกคา้เป้าหมาย

4. แยกแยะระหวา่งข้อเท็จจรงิและความคดิเห็นในการน�าเสนอการวเิคราะห์และ
การให้ค�าแนะน�าการลงทุน

C. การจัดเก็บข้อมูลเพ่ือตรวจสอบ สมาชิกและผู้สมัครตอ้งเก็บและรกัษาข้อมูล
ตา่งๆ ที่ ใช้สนับสนุนการวเิคราะห์ การให้ค�าแนะน�า การตดัสินใจการลงทุน และการ
ส่ือสารอื่นใดกับลูกคา้และลูกคา้เป้าหมายในเรือ่งการลงทุน

VI. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
A. การเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ สมาชิกและผู้สมัครสอบตอ้งเปิดเผย

ข้อมูลหรอืการกระท�าใดๆ ที่อาจส่งผลกระทบตอ่ความเป็นอิสระและหลักการ หรอื
อาจท�าให้มีผลตอ่การปฏิบัตหิน้าที่ตอ่ลูกคา้ ลูกคา้เป้าหมาย และนายจ้าง โดยการ
เปิดเผยข้อมูลน้ันตอ้งชัดเจน ครบถ้วนยุตธิรรม ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย และสามารถ
ส่ือสารไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ

B. การจัดล�าดับความส�าคัญของธุรกรรม ในฐานะผู้กระท�าการแทนลูกคา้หรอืลูกจ้าง 
สมาชิกและผู้สมัครสอบตอ้งให้ความส�าคญัตอ่ธุรกรรมการลงทุนของลูกคา้หรอื
นายจ้างเหนือกวา่ธุรกรรมการลงทุนของตน

C. ผลตอบแทนในการแนะน�าธุรกิจให้ สมาชิกและผู้สมัครสอบตอ้งเปิดเผยเกี่ยวกับ
ผลตอบแทนและผลประโยชน์พิเศษอื่นๆ ที่สมาชิกไดร้บัหรอืให้ผู้อื่นจากการให้ค�า
แนะน�าเกี่ยวกับสินคา้หรอืบรกิารตอ่นายจ้างลูกคา้ และลูกคา้เป้าหมาย

VII. ความรบัผิดชอบของสมาชิกและผู้สมัครสอบ
A. ความประพฤติ ในฐานะผู้เข้ารว่มในโครงการของสถาบัน CFA สมาชิกและ

ผู้สมัครสอบตอ้งไม่เข้ารว่มในการกระท�าใดๆ อันเป็นผลเสียตอ่ภาพพจน์ภายใต้
คณุวฒุิ CFA หรอืมีผลเสียตอ่ช่ือเสียง ความน่าเช่ือถือ ความถูกตอ้ง หรอืการรกัษา
ความลับของการจัดสอบในโครงการของสถาบัน CFA

B. การอ้างถึง CFA Institute คุณวฒิุ CFA และหลักสูตร CFA ในการอ้างถึง CFA 
Institute การเป็นสมาชิกของ CFA Institute คณุวฒุิ CFA หรอืการเป็นผู้สมัคร
สอบในหลักสูตร CFA สมาชิกและผู้สมัครสอบตอ้งไม่บิดเบือน หรอืส่ือสารเกินความ
จรงิในความหมายหรอืนัยของการเป็นสมาชิกใน CFA Institute การไดร้บัคณุวฒุิ 
CFA หรอืการเป็นผู้สมัครสอบในหลักสูตร CFA

หากเน้ือหาของหลักจรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบัตทิางวชิาชีพฉบับ
ภาษาไทยแตกตา่งไปจากฉบับภาษาอังกฤษ ขอให้ยึดเน้ือหาในฉบับภาษา
อังกฤษเป็นหลัก


